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Políticas Públicas

A Campanha da Fraternidade, coordenada pela Confer ncia Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), realizada anéalmente pela Igreja Católica Apostólica Romana
no Brasil, sempre no período da Qéaresma.
Tem como objetivos permanentes despertar o espírito coménit rio e cristão na
bésca do bem comém; edécar para a vida em fraternidade e renovar a consci ncia
da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora, em vista de éma sociedade
jésta e solid ria.
Para o ano de 2019, foi escolhido o tema “Fraternidade e políticas públicas” e o
lema: "Ser s libertado pelo direito e pela jéstiça” (Is 1,27).
A campanha vai aproféndar o qée são as políticas públicas enqéanto garantidoras
de direitos, béscar fazer a distinção entre política de governo e políticas de
estado, bem como vai tratar do processo de éma política pública – da agenda
avaliação e monitoramento.
Pensando na constréção da fraternidade entre os indivídéos e tamb m nas
políticas públicas, a Global Editora selecionoé algémas de séas obras qée abordam
essas qéestões. Confira nossas ségestões!

Ensino Féndamental II
O anel encantado
Autora: María Teresa Andruetto
Tradução: Marina Colasanti

A arca dos marechais
Autor: Marcos Rey

Os sete contos deste livro falam de amor,
morte, solidão e poder, com clara reminiscência
aos contos de fadas. Assim, Carlos Magno é
vítima de um anel encantado, princesas ficam
pobres por seguir o coração, califas abusam de
seu poder, mensageiros buscam pelo mundo um
homem que seja feliz. Em cada história uma
parábola que toca o coração do leitor.

Neste livro, Marcos Rey nos presenteia
com uma história repleta de sabedoria.
De posse de uma arca cheia de notas falsas,
produzidas por uma máquina de falsificar
cédulas, um modesto funcionário público
esbanja sua fortuna, encarnando diferentes
personagens. Porém, o sonho da riqueza
fácil se torna uma dura, solitária e perigosa
realidade.

64 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑2262‑1

144 páginas - ISBN: 97885‑260‑1963‑8

Cord is qée edécam e
transformam
Autor: Costa Senna

Os cordéis de Costa Senna, um dos maiores
cordelistas do Brasil, abordam com simplicidade
e inteligência temas do nosso cotidiano, como
participação política, alfabetização, uso
consciente dos recursos naturais, entre outros,
com a intenção de educar. Ao ler seus versos
você será motivado a repensar e transformar
seus caminhos.

Dinheiro do c é
Autor: Marcos Rey

Dinheiro do céu não é uma história policial.
Desenrola‑se em 1964, quando ocorreu
uma revolução no País. O personagem,
Danilo Marino, vive o mundo adulto, com
muito suspense, enigmas e surpresas e uma
boa dose de humor. Neste livro envolvente,
Marcos Rey relata o cotidiano de um jovem
e a questão social no Brasil.
144 páginas - ISBN: 85‑260‑0997‑4

136 páginas - ISBN: 97885‑260‑1679‑8

Fazendo e aprendendo com
a ágéa

O garoto verde

Autores: Walda de Andrade Antunes
e Gian Calvi

Este livro, elaborado para promover a constante
pesquisa dos múltiplos valores da água,
apresenta uma gama divertida de atividades e
informações que promovem o entendimento, o
respeito e a preservação deste recurso tão
fundamental na busca de uma melhor qualidade
de vida, a água.

Pedro é um garoto verde! Ecológico sem ser
chato, gosta de jogar bola, de tocar guitarra,
é ligado nas garotas… e está preocupado
com o aquecimento global, a poluição do ar,
o desperdício da água e outros problemas
ecológicos que estão colocando a Terra em
perigo. Mas Pedro também está em perigo!
Ele acaba de se apaixonar pela garota mais
encantadora e “antiecológica” que ele nunca
pensou que pudesse existir… E agora?

40 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1349‑0

208 páginas - ISBN: 97885-7555-286-5

Autor: Toni Brandão

Ensino Féndamental II
Lima Barreto
Cr nicas para Jovens
Seleção: Gustavo Henrique Tuna

O livre pensamento é uma marca da obra de
Lima Barreto. Nesta antologia é possível
encontrar essa mesma liberdade. Ele se revela
excelente cronista quando ilumina detalhes do
cotidiano de sua época, destacando as injustiças
com transparência e lucidez. O autor reflete
sobre acontecimentos, circunstâncias, pessoas e
impressões notavelmente atuais.
104 páginas - ISBN: 97885‑2602364‑2

Não verás país nenhém
Autor: Ignácio de Loyola Brandão

Meé professor, meé her i
Autora: Adelaide Carraro

Retomando o tema que a consagrou na
literatura infantojuvenil, A. Carraro dá
continuidade à sua luta contra as drogas.
A autora evidencia o seu estilo corajoso,
objetivo, direto e ousado e numa linguagem
realista que não admite meios‑termos.
Carraro mostra a tragédia da vida de um
viciado em drogas.
106 páginas - ISBN: 85‑260‑1105‑7

Uma estranha aventéra em
Talalai
Autor: Joel Rufino dos Santos

Romance apocalíptico, no sentido de contar
uma história do fim dos tempos, Não verás
país nenhum se desenrola em futuro não
determinado, mas cada vez mais presente na
realidade do brasileiro. Época terrível, em que a
Amazônia se transforma em deserto e a vida
carece de valor, mas onde ainda resta a
esperança, sinal de que nem tudo está perdido.
384 páginas - ISBN: 97885‑2601297‑4

Algumas pessoas parecem ter o poder de
transformar o caminho por onde passam...
Mas será realmente poder ou simplesmente
a vontade de viver e permitir que esse
desejo flua naturalmente? O trabalho e a
solidariedade dão força aos fracos,
restabelecendo a justiça. Uma estranha
aventura sim, mas em Talalai também se
vive uma verdadeira lição de vida!
64 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑0589‑1

O estédante
Autora: Adelaide Carraro

Este grande sucesso de A. Carraro, mais que um
livro, pretende ser um alerta a todos os jovens
sobre o perigo das drogas e como elas chegam
até eles dentro da própria escola. A autora
pretende que seu alerta sensibilize não apenas
os estudantes, mas também professores e pais.
O estudante pode ajudar na discussão de
estereótipos bastante marcados na sociedade,
tais como crime, marginalidade, comportamento
etc.
128 páginas - ISBN: 97885‑260‑1102‑1

O estédante II
Autora: Adelaide Carraro

Durante toda a trama aparecem diálogos
entre o narrador e o autor‑personagem, o
que possibilita uma discussão sobre as
diferenças entre ambas as categorias
literárias, e como o autor pode se
transformar também em personagem de
uma história. Além disso, as relações entre
ricos e pobres, racismo e outros
preconceitos sociais são temas que podem
ser trabalhados em sala de aula.
112 páginas - ISBN: 97885‑260‑1235‑6

Ensino Féndamental II
O estédante III
Autora: Adelaide Carraro

Numa linguagem coloquial, o livro permite a
discussão sobre o racismo e sobre o
desenvolvimento de uma personalidade,
podendo ser discutidas em classe as causas que
levam as pessoas a agirem de determinadas
maneiras e, portanto, assumirem o controle do
próprio destino.
80 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1235‑6

O país de João
Autora: María Teresa Andruetto
Tradução: Marina Colasanti

O país de João aborda a realidade perversa
e a poesia delicada que existe na miséria
por meio de duas histórias paralelas: a de
João e a de Anarina, cujas famílias, por
três gerações, vivem imensas dificuldades.
Como uma janela aberta para os países
pobres deste planeta, a autora nos fala
em esperança e amor, força para viver e
transformar o mundo.
56 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑2238‑6

O povo brasileiro

Os tr s mosqéeteiros

Autor: Darcy Ribeiro

Autor: Alexandre Dumas
Tradução: Ana Maria Machado

Obra magistral, e o maior desafio de Darcy
Ribeiro, O povo brasileiro é uma tentativa de
compreender quem somos, o que somos e a
importância do nosso país. Talvez uma tarefa
dura, mas imprescindível, pois segundo Darcy:
“Este é um livro que quer ser participante, que
aspira a influir sobre as pessoas e ajudar o Brasil
a encontrar‑se a si mesmo”.
362 páginas - ISBN: 97885‑260‑2225‑6

Para qée o fétéro do planeta
seja azél
Autor: Gian Calvi

Os três mosqueteiros retrata de forma
divertida a vida francesa do século XVII,
com suas intrigas políticas e amorosas.
Alexandre Dumas conseguiu eternizar os
audaciosos amigos D’Artagnan, Porthos,
Athos e Aramis e encantar leitores de todas
as idades.
96 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1555‑5

Rébem Braga
Cr nicas para jovens
Seleção: Antonieta Cunha

A Política Nacional de Recursos Hídricos
representa um marco institucional no nosso
país e também a tomada de consciência e
responsabilidade que todos nós, cidadãos,
devemos assumir frente a esse bem. O livro
comenta a Lei 9.433, para que crianças, jovens e
adultos comecem a refletir sobre a importância
da água, enquanto valor econômico e vital para
o planeta.

O que impressiona nas crônicas de Rubem
Braga é que, escritas há mais de 50 anos,
suas questões mostram que a vida mudou
menos do que imaginamos. Com seu estilo
insuperável, esta primorosa seleção para o
público jovem reúne textos que falam sobre
o amor, a amizade, as pequenas alegrias
trazidas por plantas e bichos, entre outras
obras‑primas.

32 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1347‑6

112 páginas - ISBN: 97885‑260‑1989‑8

Ensino Féndamental II
Os Recicláveis!

Os Recicláveis! 2.0

Autor: Toni Brandão

Autor: Toni Brandão

Com vocês, Os Recicláveis!, a banda de rock
que está fazendo o maior sucesso nos fones de
ouvidos mais inteligentes, nas ondas de rádio
mais legais, nos celulares mais espertos… e em
todas as escolas, na internet e nas telas das TVs
de todos os cantos do planeta! Prepare-se para
curtir o sucesso, os romances, as aventuras e os
perigos com a banda mais ecológica, engraçada
e que já está dando muito o que falar!

A banda ecológica vive neste livro o auge
do sucesso. São shows em escolas, em
festas, músicas na internet, apresentações
na televisão e até viagens por todo Brasil.
A proposta é fazer uma apresentação
musical de qualidade e não perder de vista
a preocupação com o futuro do planeta.
Aventuras, desventuras, descobertas e
reflexões, nesta história dinâmica sobre
relacionamento, ética e sustentabilidade.

208 páginas - ISBN: 97885-7555-285-8

208 páginas - ISBN: 97885-7555-284-1

Se liga!

Stefano

Autor: Edson Gabriel Garcia

Autora: María Teresa Andruetto
Tradução: Marina Colasanti

Neste livro, Edson Gabriel Garcia propõe de
maneira simples dicas para melhorar a
convivência na escola, em casa e em outros
espaços. Em cada capítulo há a descrição de
cenas do cotidiano e comentários sobre as
atitudes e valores ali encontrados. Uma maneira
dinâmica e interativa de atingir os adolescentes
e provocar uma mudança em suas atitudes.

Inspirada na viagem de seu pai, que emigrou
da Itália para a Argentina, María Teresa
Andruetto relata a história de um naufrágio
e a chegada a um país desconhecido, onde
o menino Stefano descobre a solidão, a
amizade, a música, a tristeza e, por último, o
amor, dando sentido à grande viagem onde
as vozes do passado se mesclam com as do
presente.

96 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑1107‑6

Walmir Ayala
Cr nicas para jovens
Seleção: Antonieta Cunha

Walmir Ayala escreveu poesias, romances,
contos, peças teatrais. Mas são as crônicas que
escreveu para a Rádio MEC, e outras inéditas,
que compõem este livro. Nos textos aqui
reunidos, nos convida a olhar a vida de frente,
refletir e opinar sobre temas importantes, não
se esquecendo de misturar momentos de muita
ternura, simplicidade e sabedoria.
112 páginas - ISBN: 97885‑260‑2112‑9

80 páginas - ISBN: 978‑85‑260‑2069‑6

Zémbi
Autor: Joel Rufino dos Santos

Quem foi Zumbi dos Palmares? Quem foi
Ganga Zumba? Como viviam os ex‑escravos
nessa República? Como e por que foram
derrotados? A vida de Palmares é
desvendada pelo escritor Joel Rufino dos
Santos, por meio desta biografia de um dos
principais personagens da História do Brasil
colonial. Uma história de resistência e
coragem, escrita com emoção.
80 páginas - ISBN: 85‑260‑1092‑1

